
لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

2021/2020

براھیمي   ضیاء الدین1

بریقل    سارة(م)2

بن أعمر   صلیحة3

بورنان    سارة4

بوصالح   مروة5

بوعبد هللا   الزھرة6

تومي   نورة7

حریزي   منار8

دراج   أحالم9

زیان    سمراء10

شریف   شمس11

صید   سھیلة12

عریوة   زینب العصماء13

عمرون     جیھان14

عیاد   أماني15

عیش  مریم16

قریشي  حسناء17

قمرة     سھام18

لعجال    إكرام19

لعجال  فاطمة الزھراء20

لعراف   دعاء21

دمحمي   ریان22

مرزوقي  نسرین23

مرزوقي   فاطنة24

بشیري أمال25

بن حمیدوش  ماریة26

بن فرحات ابتسام27

شاكي خولة28

عتیق زھرة29

عزالدین منیر30

عطا دنیا31

عطوي مریامة32

فتحي اسماء33

فتحي رانیا34

بعلي نسرین35

معیدةعبد الدایم منال36

ج األول ة علم النفس   الف السنة الثان

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 



لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

2021/2020

احمد عزي ذكرى لیندة1

أومید نفیسة (م)2

بكري رمیصاء3

بن شیخ سعاد4

بن عمر امیمة5

بن لطرش فاطمة6

جرار سیرین7

حجاب بثینة8

دھوم یسرى9

سلماني شیماء10

شاكر ماریة11

شعبان مروة12

غالب أمال13

لطرش زینب الغالي(م)14

مزعاش شیماء15

مھدي ھاجر16

بركة بسمة17

بلحوت سعیدة18

بونصلة دمحم19

ذوادي العمریة20

ذوادي مریم21

سما فوزیة22

عباسي زھراء23

عیسات شیماء24

فراحتیة جھینة25

معوش مسعودة26

والي شیماء27

لدغم شیكو شریان28

لكحل ھاجر29

مھدي نوارة30

لعیطر كنزة31

محجوبي انس32

محدادي رشید(م)33

مشتر ماریة34

أوكالي كریمة35

معیدبن لقریشي ناصر36

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 

ج الثا  السنة الثالثة علم النفس   الف



لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

2021/2020

بلعید فلایر1

بن یطو دلیلة2

روبي شیماء3

سلیني مروة4

شحیمة ھاجر5

شریك عبلة6

عوینة خیرة7

لعمارة سعدیة8

ھاللي إیمان9

ادمحمي زھرة10

ادمحمي شیماء (م)11

بلخیري رجاء12

بلعباس عائشة13

بن بلخیر مریم14

بن ساعد راضیة15

بن قبي لمیاء خدیجة16

بن كروش حدة17

بن كروش سندس18

بن كیحول فطوم19

بن لمدلل سھیلة20

خاوي أمل ھدایة21

خنوف منیر22

خویدم صفیة23

دغة فاطمة24

زرواق عواطف25

زروقي ھاجر26

زوارق تركیة27

زیتوني إیمان28

سالمي جھان29

سایب أحالم30

سعودي الجیالنیة31

سنوساوي بسمة32

عثماني أمیرة33

عطابي فریدة34

قحیوش سھام35

معیدفرحات وردة36
اعادة ادماجبغدادي دمحم عالء الدین37

ج الثالث ة علم النفس   الف السنة الثان

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 



لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

2021/2020

براق رزیقة1

بغدادي خالد2

بن جعیمة عالء الدین3

بن قمري مریم4

حفیظي نورالھدى5

حویش یسرى6

رایس رقیة7

روبي زوبیدة8

صدقاوي حفیظة9

قصري خدیجة10

لكحل فیروز11

مریغي رنیة12

مسلمي ھاجر13

موالي دمحم14

الوخش سعاد15

یاحي سمیرة(م)16

أیت تودارت سلیمة17

بن التومي سماح18

بن شنیتي مروة19

بوذراع رانیا شیراز20

بوزید فوزي21

بوساق رندة آمة الرحمان22

بوصالح كوثر23

رغیوي أصیلة24

روكیلة بشرى25

زقاد ریمة26

زواوي شھیرة27

شریك نور الھدى28

شنن أسماء29

طرفایة شھرزاد(ت)30

طرفایة نسرین(ت)31

عزوز نورالھدى32

عقوني طارق33

فالك وئام34

مبرك مالك35

معیدةدمحمي صفاء شیماء36

معیدةھمیسي فاطمة الزھراء37

ج الرابع ة علم النفس   الف السنة الثان

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 



مان معیدقادري ا

لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

2021/2020

بلیح شیماء1

بوشلوح رزیقة2

بوعزیز الشیماء3

جعالب مروة4

زوبیري صابر5

سنینة إیناس6

شراط مروة(م)7

طباخ خیرة8

طیب باي سوسن9

عامر جیھان10

عبد اللھوم آمنة11

علجي وئام12

عیالن مونیة13

لعالوي رزیقة14

مسلم بثینة15

مكاوي خولة16

مھداوي مسعودة17

ھبال شمس18

ھبوب مصطفى19

تواتیت عقبة20

بكاري إلھام21

بلواضح مباركة22

بوعریف أشواق23

بوغرارة لبنى24

جالل منیرة(م)25

حاجي نسرین26

دحمان سلسبیل امال27

زیان خدیجة28

شریف شیماء29

العایب سارة30

عبد الحفیظ نریمان31

عبدلي شیماء32

عمرون زینب33

قماري ھاجر34

شنافي أیمن35

معیدةالباھي خولة36

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 

ج الخامس ة علم النفس   الف السنة الثان



لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

2021/2020

بن قادة حنان1

بوغالم راضیة2

جویبة سارة3

حیقون مروة4

خلفات صفیة5

رزاق لبزة سندس6

رویبح فاطمة7

سرایش الرمیصاء8

شنوف زھرة9

عطوي بثینة10

غویني نسیمة11

كاكة شیماء12

لكتیلة بشرى13

مزراق أمیرة14

مزعاش إیمان15

روبیح أمال16

میمون شیماء17

بن قویدر عیشة(م)18

جباري أسامة19

حفاف منى (م)20

دراج نور21

دراف خولة22

راجعي ایمان23

شیكر بسمة24

عزیزي یسرى25

عكیریمي رزیقة26

علواني عبیر27

فقریش عزیزة28

قماط بشرى29

كرمیش اسمھان30

لكحل صبرینة31

مسقم حسام32

ھاشمي أمیرة33

سالم سعاد34

معیدةطابي حنان35

معیدةشریك دعاء36

ج السادس ة علم النفس   الف السنة الثان

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 



لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

2021/2020

بركة خولة1

بلھوشات آیة مالك سلس2

بن تیخة خلود3

بن لطرش ھاجر4

بن ناصر سارة5

بوستة نسرین6

جمیات وردة7

حرزي عشور8

شیحي دنیا9

صوالحي أمیرة(م)10

فاید خولة11

قویدري حلیمة12

لمونس عبد اللطیف13

ھویرات سمیة14

بلقیبش خلود15

بوراس أصالة16

بوزیدي سوالف17

جالل بالل18

جناوي ھاجر19

حاج لعروسي ماریة20

حجاري ابتسام21

رقیق ابراھیم22

قسمیة دنیا23

لرقط ھاجر24

لعماني غادة25

معروف خلود26

مالك نور الھدى27

ملكي ھجیرة28

میشالي عبیر29

كریم  منار30

مجاھد ریان31

معاش جمیلة32

مكي حفیظة33

یعقوب ھاجر34

بوطبیق میساء35

معیدعباسي موسى36

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 

ج السابع ة علم النفس   الف السنة الثان



ادماجقماري سھیلة


